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Протокол № 122 

 

засідання Президії Вітрильної федерації України 

від 19 грудня 2014 року 

м. Київ 

 

 

У роботі Президії взяли участь: 

Члени Президії ВФУ: 

С. Машовець – перший віце-президент ВФУ; 

М. Райхерт – віце-президент ВФУ, голова Комітету по проведенню 

змагань; 

С. Червяков – віце-президент ВФУ; 

С. Поліщук – віце-президент ВФУ, командор Вітрильного крейсерсько-

перегонового союзу України; 

С. Пічугін – член президії ВФУ, головний тренер збірної команди 

України; 

С. Щербаков – член президії ВФУ; 

А. Соломко – член президії ВФУ, представник спонсора, в.о. секретаря ВФУ. 

Всього 7 голосів. 

 

Кворум згідно статуту (не менше 6 членів) додержано, засідання президії ВФУ є 

повноважним. 

 

Присутні: 

О. Баланюк – віце-президент Київської обласної федерації вітрильного 

спорту; 

П. Романенко – виконавчий директор ВФУ; 

С. Чорний – державний тренер з вітрильного спорту, голова Спортивного 

комітету ВФУ. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Після обговорення Порядку денного присутніми членами Президії ВФУ 

затверджено наступний порядок денний одноголосно: 

 

1. Затвердження протоколу Комітету ВФУ по проведенню змагань від 

17.12.2014 року щодо присвоєння звань офіційного вимірювача ВФУ 

(крейсерські яхти) (П. Романенко). 

2. Розгляд звернення від Білоруської федерації вітрильного спорту щодо 

переходу спортсмена Бабича Павла Олександровича у збірну команду 

Республіки Білорусь.  (А. Соломко). 

3. Розгляд звернення від підкомітету Національних суддів-вимірювачів ВФУ 

перегонових яхт (А. Соломко). 
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4. Обговорення та затвердження календарного плану змагань ВФУ на 2015 рік 

(П. Романенко). 

5. Затвердження Бюлетеню по висуванню кандидатур на керівні посади ВФУ та 

визначення кінцевої дати їх отримання від Територіальних федерацій 

вітрильного спорту у Виборчу Комісію з проведення чергових виборів 

керівних осіб ВФУ у 2015 році (А. Соломко). 

6. Різне. 

 Інформація щодо ситуації навколо земельних ділянок яхт-клубів 

«КПДЮ» та «Енергетик» (О. Баланюк). 

 Інформація щодо Чорноморського яхт-клубу в м. Одеса (С. Червяков). 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ КОМІТЕТУ ВФУ ПО ПРОВЕДЕННЮ 

ЗМАГАНЬ ВІД 17.12.2014 РОКУ ЩОДО ПРИСВОЄННЯ ЗВАНЬ 

ОФІЦІЙНОГО ВИМІРЮВАЧА ВФУ (КРЕЙСЕРСЬКІ ЯХТИ) 

Доповідач – П. Романенко 
  

Секретар Комітету ВФУ по проведенню змагань П. Романенко 

проінформував присутніх про результати засідання Комітету 17 грудня 2014 

року. 

На цьому засіданні було розглянуто звернення виконуючого обов'язки 

головного вимірювача ВФУ Шумілова Леоніда Володимировича стосовно 

присвоєння звання офіційного вимірювача ВФУ (крейсерські яхти) наступним 

суддям вимірювачам: 

1.  Кравченко Валерій Миколайович   (м. Маріуполь) 

2.  Белоусов Володимир Миколайович  (м. Миколаїв) 

3.  Степанов Олександр Андрійович   (м. Одеса) 

4.  Корнілов Василь Едуардович   (м. Одеса) 

5.  Шумілов Сергій Леонідович   (м. Київ) 

6.  Кубицький Євген Володимирович  (м. Миколаїв) 

При розгляді і аналізі наданого Леонідом Шуміловим подання встановлено, 

що умовам Положення про суддів ВФУ з вітрильницького спорту певної 

спеціалізації у повному обсязі відповідають всі заявлені кандидати. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити протокол Комітету ВФУ по проведенню змагань від 17 

грудня 2014 року щодо присвоєння звань офіційного вимірювача ВФУ 

(крейсерські яхти). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
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СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного  

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕННЯ ВІД БІЛОРУСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВІТРИЛЬНОГО 

СПОРТУ ЩОДО ПЕРЕХОДУ СПОРТСМЕНА БАБІЧА ПАВЛА 

ОЛЕКСАНДРОВИЧА У ЗБІРНУ КОМАНДУ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ 

Доповідач – А. Соломко 
  

До ВФУ надійшов лист від Білоруської федерації вітрильного спорту №230 

від 20.10.2014р. з проханням розглянути в установленому порядку питання про 

перехід Бабича Павла Олександровича 1994 р.н., члена національної збірної 

команди України 2014р., в збірну команду Республіки Білорусь. 

В процесі обговорення було зазначено, що Президія ВФУ не займається 

питаннями переходу спортсмена з однієї збірної команди в іншу, але на підставі 

заяв даного спортсмена про вихід зі складу збірної команди України та про 

припинення членства в ВФУ, а також за відсутності претензій до спортсмена 

пропонується піти на зустріч у даному питанні, а також не перешкоджати в 

подальшому його виступам за іншу країну. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. На підставі заяви про вихід зі складу збірної команди України, заяви 

про припинення членства та вихід з Вітрильної федерації України 

спортсмена Бабича П.О. виключити його зі складу збірної команди 

України 2014 року з вітрильного спорту та не перешкоджати його 

виступам за іншу країну. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного  

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕННЯ ВІД ПІДКОМІТЕТУ НАЦІОНАЛЬНИХ СУДДІВ-

ВИМІРЮВАЧІВ ВФУ ПЕРЕГОНОВИХ ЯХТ 

Доповідач – А. Соломко 
  

До Президії ВФУ 08.12.2014 року надійшло звернення від голови 

Підкомітету вимірювачів перегонових яхт Шумілова Л.В. 

Підкомітет вимірювачів перегонових яхт звертає увагу, що під час 

проведення регат 2013-2014 років в міжнародних та олімпійських класах яхт 

звичною практикою є досить лояльне відношення до порушень правил класу які 

не є впливовими на ходові якості судна, але чітко прописані у правилах класів. 

Наприклад вітрильні числа у класах «Laser», наявність марки про сплату 

будівельного внеску в міжнародних класах, не відповідність національних літер. 

Також відбувалось використання корпусів, які мали вимірювальні свідоцтва 

минулих років, але не відповідали діючим правилам вимірювання. Також були 
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випадки використання обладнання, відповідного за своїми технічними якостями, 

але не виготовленого ліцензійними виробниками у тих класах, де це необхідно. 

Вимірювачі під час проведення регат неодноразово звертали увагу на ці 

порушення, робились зауваження та виступи під час змагань та зборів асоціацій 

класів. Але випадки цих порушень тривають, що не є справедливим до 

спортсменів тих яхт, які сумлінно виконують вимоги правил класу. 

На Чемпіонатах и Всеукраїнських змаганнях України практично у всіх 

класах яхт є незначні порушення правил класів, які не мають права бути 

допущені на змагання такого рівня.  

Отже, пропонується наступне: 

1. Асоціаціям ВФУ олімпійських, неолімпійських та міжнародних класів 

перегонових яхт розглянути вищезазначені питання і направити у Комітет ВФУ 

по проведенню змагань (М. Райхерт) перелік тих незначних на їхню думку 

порушень у кожному з класів яхт, з якими вимірювач буде мати право допускати 

таке судно до перегонів. 

2. Відокремлювати яхти з незначними порушеннями у окрему групу заліку 

від тих яхт, які додержуються правил у повному обсязі. 

3. Повідомити про доповнення у положенні про змагання голові комітету по 

проведенню змагань. 

4. У випадку, якщо не буде рішень Асоціацій, вимірювачі будуть діяти по 

допуску згідно правил класів. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Звернутись до Асоціацій ВФУ олімпійських, неолімпійських та 

міжнародних класів перегонових яхт з пропозицією розглянути 

вищезазначені питання і направити у Комітет ВФУ по проведенню 

змагань (М. Райхерту) перелік тих незначних на їхню думку порушень у 

кожному з класів яхт, з якими вимірювач буде мати право допускати 

таке судно до перегонів.  

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання четверте порядку денного  

ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ 

ЗМАГАНЬ ВФУ НА 2015 РІК 

Доповідач – П. Романенко 
  

Згідно рішення Президії ВФУ від 25.11.2014 року №121 у проект Календаря 

змагань ВФУ на 2015 рік були внесені коригування на предмет порушень при 

подачі заявок на змагання. 
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Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити Календар змагань Вітрильної федерації України на 2015 рік 

у вигляді розділів «Календар головних змагань Вітрильної федерації 

України на 2015 рік» та «Календар змагань клубних, асоціацій, 

крейсерських перегонів Вітрильної федерації України на 2015 рік». 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання п’яте порядку денного  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮЛЕТЕНЮ ПО ВИСУВАННЮ КАНДИДАТУР НА 

КЕРІВНІ ПОСАДИ ВФУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КІНЦЕВОЇ ДАТИ ЇХ 

ОТРИМАННЯ ВІД ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ФЕДЕРАЦІЙ ВІТРИЛЬНОГО 

СПОРТУ У ВИБОРЧУ КОМІСІЮ З ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ 

КЕРІВНИХ ОСІБ ВФУ У 2015 РОЦІ 

Доповідач – А. Соломко 
  

Рішенням Ради ВФУ від 4 листопада 2014 року протокол №28 була 

утворена Виборча Комісія з проведення чергових виборів керівних осіб ВФУ у 

2015 році. Згідно «Положення про Вибори Керівних Осіб ВФУ» та «Регламенту 

роботи Виборчої Комісії ВФУ» Виборча Комісія надсилає до Територіальних 

федерацій Бюлетень по висуванню кандидатур на керівні посади ВФУ, який 

затверджує Президія ВФУ. Також Президія ВФУ визначає кінцеву дату їх 

повернення до Виборчої Комісії. Запропоновано затвердити наступний 

Бюлетень по висуванню кандидатур на керівні посади ВФУ: 
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Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити Бюлетень по висуванню кандидатур на керівні посади ВФУ 

на 2015-2019 роки. 

2. Затвердити дату 02 лютого 2015 року як кінцевий строк повернення 

Бюлетеню від Територіальних осередків ВФУ до Виборчої Комісії 

ВФУ. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
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СЛУХАЛИ: Питання шосте порядку денного  

РІЗНЕ 

6.1.  Інформація щодо ситуації навколо земельних ділянок яхт-клубів 

«КПДЮ» та «Енергетик» (О. Баланюк) 

 

О. Баланюк ознайомив присутніх з поточною ситуацією, яка і досі є 

складною через великий ризик втрати вищезазначених яхт-клубів, які 

знаходяться на Київському водосховищі. Це практично єдине місце де живе 

вітрильний спорт в столиці, і якщо це місце буде втрачено – це призведе до 

занепаду вітрильного спорту в Україні. 

Київське водосховище чи не єдина водойма біля Києва, а місце 

розташування на Київському водосховищі практично єдине, де можуть існувати 

яхт-клуби через наявність бухти. Окрім цього, на базі цих яхт-клубів 

проводиться більшість всеукраїнських змагань, які є відбірковими для участі у 

міжнародних змаганнях.  

 

Інформацію прийнято до відома.  

Ухвала з даного питання не виносилась. 

 

 

 

6.2.  Інформація щодо «Чорноморського яхт-клубу» в м. Одеса 

(С. Червяков) 

 

С. Червяков проінформував присутніх про те, що існує велика загроза 

втрати останньої на сьогоднішній день великої спортивної бази України на 

Чорному морі для занять вітрильним спортом та проведення всеукраїнських 

змагань в акваторії моря. 

Справа в тому, що Державне підприємство «Чорноморський яхт-клуб» 

відноситься до системи Міністерства інфраструктури України. Нещодавно 

відбулась чергова зміна директора яхт-клубу. Сам яхт-клуб негласно готується 

до приватизації, а його подальша доля невідома. Процес приватизації був 

призупинений, але тепер, коли сформований уряд, даний процес продовжується і 

може завершитись приватизацією вже навесні 2015 року. 

Тому з даного приводу необхідно терміново звертатись до Прем’єр-міністра 

України, адже звернення до Міністерства інфраструктури України не дали 

жодного результату, збирати комісію та приймати рішення по 

ДП «Чорноморський яхт-клуб». Наприклад, це може бути рішення про передачу 

даного яхт-клубу у відання Міністерства молоді та спорту України, або 

Вітрильній федерації України, Одеській обласній Раді чи Одеській обласній 

федерації вітрильного спорту; тобто будь-якій державній чи громадській 

організації, яка є близькою до спорту. 

Зважаючи на те, що в червні 2015 року в м. Одеса на базі 

ДП «Чорноморський яхт-клуб» мають відбутись дуже важливі Відкриті 

всеукраїнські змагання в олімпійських номерах програми «Олімпійський 
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тиждень» які зазначені в Єдиному календарному плані фізкультурних заходів 

України Мінмолодьспорту та в Календарі змагань ВФУ на 2015 рік, Вітрильна 

федерація України повинна докласти зусиль для того, щоб зазначені спортивні 

заходи відбулись та не були зірвані. 

Зокрема, Міністерство молоді та спорту України повинно направити лист 

про те, що ДП «Чорноморський яхт-клуб» на даний момент не в змозі провести 

зазначені змагання і Міністерство інфраструктури України не використовує за 

призначенням ДП «Чорноморський яхт-клуб» як єдину південну базу України з 

вітрильного спорту. На підставі цього необхідно передати ДП «Чорноморський 

яхт-клуб» зі сфери відання Міністерства інфраструктури України до 

Міністерства молоді та спорту України. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Доручити віце-президенту Одеської обласної федерації вітрильного 

спорту С. Червякову підготувати та направити до ВФУ звернення з 

докладним викладенням вищезазначеної ситуації, яка склалась. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

 

 

На цьому засідання Президії Вітрильної федерації України – завершено. 

 

 

 

 

 

 

Президент ВФУ          В. Гуреєв 

 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

секретаря ВФУ   А. Соломко 


